Rådet for Større Badesikkerhed
Bestyrelsesmøde
Onsdag, 16. september 2015. Kl. 10.00 – 12.30.
Hos Falck, Tårnby, Løjtegårdsvej 161, Kastrup.
E-mail: bestyrelsen@badesikkerhed.dk

Deltagere: Sven Hedegaard, Peter Møller Nielsen, Steen Bjørn Pedersen, Jørgen Mosbæk, Conny Krogh, Harald
Kortland
Fraværende: Niels Bækgaard, John Mogensen, Lasse E. Hansen

Referat
1. Meddelelser
· Druknestatistik for den forløbne del af 2015 blev udleveret. På baggrund af de registrerede
drukneulykker og den dårlige sommer kan vi se, at drukne ulykkerne er faldet, men alligevel
desværre kun lidt. En pressemeddelelse om dette ”Færre drukner – men kun en anelse”
beskrev også det faktum, at kystlivredderne lukkede sæsonen medio august netop som
sommeren for en kort periode vendte tilbage og strandene igen blev fyldt med badende.
· Kystlivredder sæson. Vi bør arbejde på at finde en model der sikre, at kystlivredderne er på
stranden når badegæsterne også er der. Der ligger et aftaleforhold til grund for
kystlivreddernes vagtplan, men måske kan der udvikles en anderledes og mere fleksibelt
aftalesystem til glæde både for Kommunen, livredderne og ikke mindst badegæsterne.
· Hjemmesiden er nu tilgængelig på engelsk. Vi mangler nu kun at flytte ”flag ikonet” op øverst
på de sider, hvor der også er engelsk oversættelse tilgængelig. Vi er i gang med at få de
tilsvarende sider oversat til tysk.
· Vandsikker Kommune og KAFI Group. Steen Bjørn Pedersen og Sven Hedegaard har haft et
møde med konsulentfirmaet KAFI Group v/Ivan T. Herrmann og Allan Reichenbach. Vi blev
enige om en skitse til opgavefordeling og en økonomisk model. Sven Hedegaard gennemgik
den økonomiske del af samarbejdsmodellen med KAFI Group.
KAFI Group vil være underleverandør til Rådet og løse opgaven med at indsamle data og
udarbejde rapporter, der skal danne baggrund for den endelige certificering. Den økonomiske
fordelingsnøgle betyder, at nettoprovenuet fordeler sig med 50/50 til henholdsvis Rådet og
KAFI Group.
· Oplæg til møde med Gurli Martinussen, Trygfonden, har medført et tilbud om møde med
Trygfondens Anders Myrhøj. Formanden kontakte Anders Myrhøj for et møde, hvori også
Jørgen Mosbæk vil deltage.
· Samtidig har Rådet modtaget svar fra Ole Stavad, formand for Trygfondens Regionale Fond
Nordjylland, som har løftet lidt af sløret for, hvorfor ansøgningen fra Rådet, Aalborg Kommune
og Visit Nordjylland ikke blev imødekommet. Ole Stavad vil senest vende tilbage efter
Repræsentantskabsmødet og hans møde med Gurli Martinussen vedr. evt. fremtidig støtte fra
Trygfonden til Vandsikker Kommune konceptet.
· Standklar. Rådets App, ”Strandklar”, der via et google kort viser placeringen af de registrerede
redningsnumre (strandnumre) i Danmark har vist sig at have nogle udfordringer med hensyn til
detailvisning. Derfor har sekretariatet vurderet, at det vil være bedst at vi linker til Trygfondens
strandnummer kort, der samtidig indeholder oplysninger om livredderbetjening. Der er i øvrigt
stadig mangler ved registreringen. Horsens Fjord mangler at blive registreret, selvom skiltene
er opsat.
· Et planlagt møde med Bjarke L. Frandsen, Blå Flag, er blevet udskudt på grund af sygdom.

Opfølgning
Efter regeringsskiftet og med udnævnelsen af Søren Pind som ny Justitsminister, vil formanden
planlægge at få en mødesamtale i stand for at sikre opmærksomheden om Rådets arbejde.
Vandsikker Kommune. Jammerbugt Kommune er nu certificeret. Vi arbejder videre med to-tre
kommuner områder, der alle har ytret ønske om at høre nærmere.
Uheldsregistrering og Svømmebadsteknisk Forening. Vores ansøgning til udvikling af det
nødvendige software er ikke blevet færdigbehandlet i bestyrelsen. Formanden tage kontakt til
formanden for STF for at få afklaret de åbenstående spørgsmål. Det kunne være spørgsmålet om
myndigheders aktindsigt i dataregistreringen.
2. Økonomi
Resultatopgørelse / likviditet for året til dato vil blive fremsendt separat i primo oktober.
Vi overholder det vedtagne ”Budget 2015”. Indtægterne ved støttekontingenter er større end
forrige år.
3. Projekter, kommende
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordjylland
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordsjælland
Hjemmesiden på flere sprog
4. Kommende møder
Bestyrelsesmøder 2016. Der blev aftalt følgende nye bestyrelsesmøde datoer:
12. januar 2016
19. maj 2016, der samtidig er Repræsentantskabsmøde dato.
25. oktober 2016
5. Præsentation af konsulentfirmaet KAFI Group v/ Ivan T. Herrmann og Niels Keil. Efter
præsentationen havde bestyrelsesmedlemmer mulighed for at spørge ind til konsulentfirmaets
rolle og holdninger til Rådets arbejde. KAFI har et stort ønske for at arbejde for Rådet og selvom
KAFI selv har certificering på kompetencelisten, vil det ikke influere på deres arbejde for Rådets
koncept med Vandsikker Kommune.
a. Formanden vil efterfølgende fremsende et notat om
i. Baggrunden for at engagerer sig med KAFI Group
ii. Samarbejdsaftale med KAFI Group
Således at alle medlemmer i bestyrelsen kan tage stilling til om vi skal gå videre og indlede
samarbejde med KAFI Group.
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